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VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten

LESTIJD
45 minuten 

vak
DIXIT - PRIKKEL JE FANTASIE

LESDOEL
 • De leerlingen kunnen aan de hand van de
  Dixit kaartjes een woord of zin bedenken.
 • De leerlingen kunnen hun eigen fantasie 
  gebruiken om een uitleg bij een kaartje 
  te geven.
 • De leerlingen hebben hun mondelinge taal
  vaardigheid geoefend door klassikaal Dixit 
  te spelen.

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te 
verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens 
die informatie, mondeling of schriftelijk, gestruc-
tureerd weer te geven.

Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm 
en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 
van informatie, het uitbrengen van verslag, het 
geven van uitleg, het instrueren en bij het discus-
siëren.

INHOUD

Voorbereiding
Print per groepje van 4 leerlingen de kaartjes 
Dixit. Print per leerling het werkblad Dixit en be-
denk één of twee zinnen bij de kaartjes van Dixit.

Inleiding
Kinderen met fantasie verzamelen! Bij het spel 
Dixit moet je kaartjes met mooie fantasierijke 
tekeningen koppelen aan een woord of zin. De 
leerkracht roept een zin, waarna de hele klas 
speurt naar een kaartje dat hier het beste bij 
past. Durft een van de leerlingen deze taak over 
te nemen?

Tip! Dixit is een spel vol fantasie. 
Foute antwoorden of zinnen bedenken 
bestaat niet!

GROEP 4-8

BENODIGDE MATERIALEN
• Per leerling het werkblad Dixit.
• Per groepje van vier leerlingen: geprinte 

kaartjes Dixit.
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DIXIT

Aan de slag
Bedenk in de pauze alvast één of twee zinnen 
die je straks klassikaal met de klas kunt gebrui-
ken tijdens het spel. Laat je creativiteit de vrije 
loop terwijl je kijkt naar de kaartjes.

Leg kort klassikaal uit dat jullie aan de slag gaan 
met het spel Dixit. Laat de leerlingen vervolgens 
het werkblad Dixit maken. Hierop kunnen ze in 
hun eigen tempo oefenen met de kaarten en 
zinnen die bij het spel horen. 

De hoogste tijd om het echte spel te spelen! 
Geef de leerlingen allemaal een klein stapeltje 
Dixit-kaartjes. Vertel daarna klassikaal een 
woord dat of zin die bij de kaartjes past. De leer-
lingen zoeken uit hun stapeltje de kaart die ze 
het beste bij deze omschrijving vinden passen. 
Heeft iedereen zijn kaartje gevonden? 

Dan houden ze deze na klassikaal aftellen 
omhoog. Vervolgens bespreken ze in hun eigen 
tafelgroepje waarom ze deze kaart hebben 
gekozen. Ook kijken ze naar de kaartjes van de 
anderen en beargumenteren ze welke kaart ze 
het beste bij de zin vinden passen.

Durft een leerling het aan om voor de klas te 
staan en de taak over te nemen? Leuk! Laat de 
leerling zelf een woord of zin bedenken, waarna 
de klas gaat speuren naar een geschikte kaart. 

Reflectie
 • In hoeverre begrijp jij nu hoe het spel Dixit 
  werkt en heb jij je mondelinge taalvaardig-
  heid geoefend?
 • Hoe leuk vond jij het spel Dixit op een 
  schaal van 1 – 10?
 • Eens of oneens? Ik heb best veel fantasie!
 • Eens of oneens? Ik vind de kaartjes van 
  Dixit leuk om bij weg te dromen.

Werkbladen
 • Werkblad Dixit
 •	 Printfile	Dixit

Variatietip! Deel het plein op in 
4 hoeken (of zet 4 pionnen neer) en leg in 
iedere hoek 1 kaart (groot geprint A4) neer. 
Noem een zin/woord en laat de leerlingen 
de 4 kaarten rond gaan. Tel van 10 naar 0 
en laat de leerlingen bij de kaart gaan staan 
die ze het beste vinden passen. Laat een 
paar leerlingen hun keuze toelichten. 
Wissel nu de 4 kaarten en herhaal het nog 
2 of 3 keer, voordat de leerlingen zelf in 
groepjes aan de slag kunnen met een eigen 
setje kaarten.

Variatietip! Valt het spel in de 
smaak? Dan kunnen de leerlingen ook zelf-
standig het spel spelen in hun tafelgroepje.

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl

Opdracht 2Lees de zin boven de kaartjes. Bij welk kaartje vind jij deze zin het beste passen? Kleur het vakje.
1. Lang geleden, in een land hier ver vandaan…

2.	 Klein	is	fijn!	Ik	wil	nooit	ouder	worden.	

3. Wie niet sterk is moet slim zijn.

Geen enkele zin, kaart 
of antwoord is verkeerd in 

dit spel. Het gaat allemaal 

om je eigen fantasie en de 

wereld die jij in je hoofd hebt. 
Droom lekker weg bij 
de	kaartjes	van	Dixit!

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl

Werkblad Dixit

Kinderen met fantasie verzamelen! Bij het spel Dixit moet je kaartjes met mooie 

fantasierijke tekeningen koppelen aan een woord of zin. De juf of meester roept een zin, 

waarna de hele klas speurt naar een kaartje dat hier het beste bij past. Oefenen maar, 

dan durf jij misschien straks wel de taak van de juf of meester over te nemen?

Opdracht 1

Kijk goed en aandachtig naar deze kaarten. Schrijf een zin die je het beste bij de kaart vindt passen. 
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Werkblad Dixit
Kinderen met fantasie verzamelen! Bij het spel Dixit moet je kaartjes met mooie 

fantasierijke tekeningen koppelen aan een woord of zin. De juf of meester roept een zin, 
waarna de hele klas speurt naar een kaartje dat hier het beste bij past. Oefenen maar, 

dan durf jij misschien straks wel de taak van de juf of meester over te nemen?

Opdracht 1

Kijk goed en aandachtig naar deze kaarten. Schrijf een zin die je het beste bij de kaart vindt passen. 
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Opdracht 2

Lees de zin boven de kaartjes. Bij welk kaartje vind jij deze zin het beste passen? Kleur het vakje.

1. Lang geleden, in een land hier ver vandaan…

2.	 Klein	is	fijn!	Ik	wil	nooit	ouder	worden.	

3. Wie niet sterk is moet slim zijn.

Geen enkele zin, kaart of antwoord is verkeerd in 
dit spel. Het gaat allemaal 

om je eigen fantasie en de 
wereld die jij in je hoofd hebt. Droom lekker weg bij de	kaartjes	van	Dixit!
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